RGB
ILLUMINATION

2.4 GHz

DUAL
MODE USE

VERSÕES DE COR

SGM3 WHITE

SGM3 GREEN

SGM3 BLACK

SGM3 GREY

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
INTERRUPTOR DO DPI

INTERRUPTOR 2.4 GHz ON/OFF

BOTÃO DE ROLAGEM DO MOUSE

RECEPTOR
USB NANO
BOTÕES PARA
O POLEGAR

REVESTIMENTO DE
BORRACHA PARA UMA
MELHOR PEGADA

LOGO COM ILUMINAÇÃO
RGB E INDICADOR DE DPI

CARACTERÍSTICAS
 USB com fio e 2,4 GHz sem fio mouse de jogo
em modo dual
 Bateria de iões de lítio integrada USB e QI recarregável
 Logotipo iluminado em RGB com indicação
do nível da bateria
 Sensor óptico com 6.000 DPI

 Interruptores omron duráveis nos botões
esquerdo e direito do mouse
 Taxa de sondagem de até 1.000 Hz
 Sete botões programáveis
 Software de jogos para download
 Memória interna para perfis de jogos

DOIS MODOS DE CONEXÕES

USO WIRELESS
O SKILLER SGM3 permite a máxima liberdade de movimento graças à sua conexão sem fio de 2,4 GHz com o receptor
nano USB fornecido. A bateria interna de íons de lítio garante horas de diversão e pode ser carregada durante o uso no
meio de uma sessão de jogos, seja sem fio ou conectado a
um cabo USB.

USO COM FIO
Se preferir usar o mouse com o fio. um cabo
trançado têxtil com plug USB também é
fornecido. Através do Plug & Play, e com o
botão on / off abaixo do mouse, cada tipo de
conexão pode ser facilmente selecionada.

CAPACIDADE DE CARREGAMENTO
SEM FIO

VISUAIS DISTINTOS
Ao usar no modo sem fio, o
logotipo do SKILLER se iluminará
e piscará continuamente em
vermelho quando o nível da
bateria tiver com menos de 10%
de energia restante. A bateria de
íons de lítio pode ser recarregada sem fio ou também por um
cabo USB tradicional. Ao carregar através de um cabo, o
mouse pode permanecer em
uso enquanto a bateria se
recarrega.

CARREGAMENTO SEM FIO
O suporte para monitor da Sharkoon possui
uma área feita para carregar mouses sem
fios e celulares, Uma vez que a bateria
SKILLER SGM3 tenha conseguido uma carga
de pelo menos 90% de potência, o logotipo do SKILLER acenderá em verde.

SOFTWARE DE JOGOS PARA DOWNLOAD

Um software de jogos de alto
desempenho para personalização completa de
velocidade, níveis de DPI, configurações de botões e macros está
disponível no site da Sharkoon para download. Com atualizações em tempo real
transferindo para o SKILLER SGM3, ocorrendo em ambos os modos com ou sem fio.
O número de DPI desejado e sua iluminação de até 16,8 milhões de cores podem ser
selecionados individualmente para cada etapa de DPI.

ESPECIFICAÇÕES

General:
 Tipoe: Modo duplo
 Mouse sem fio: 2,4 GHz
 Máximo DPI/CPI: 6.000
 Mín. DPI/CPI: 600
 Sensor: Óptico
 Chip: ATG4090
 Iluminação: RGB
 Taxa máx. de sondagem: 1.000 Hz
 Distância Lift-Off: 2 mm
 Quadros por segundo: 8.000
 Polegadas por segundo: 150
 Aceleração máxima: 30 g
 Pé de mouse: 5, PTFE
 Cores disponíveis: Preto, Branco,
Cinza, Verde
Propriedades do botão:
 Número de botões: 7
 Botões programáveis: 7
 Interruptores Omron duráveis nos
botões esquerdo e direito do mouse
 4-Way Roda de rolagem
 Durabilidade dos botões:
Mín. de 10 milhões de cliques
Propriedades do DPI:
 DPI Níveis de velocidade: 6.000;
4.800; 3.600; 2.400; 1.200; 600 *
 DPI Interruptor
 DPI Indicador

* Os níveis de DPI podem ser
personalizados individualmente
através do softwar

Propriedades da bateria:
 Tipo: Bateria de íon lítio
 Capacidade: 930 mAh
 Operação contínua: 40 horas
 Modos de carregar: Sem fio / Cabo (USB)
 Tempo de recarga sem fio: Dependente do dispositivo
Tempo de recarga via USB: 3 horas
Propriedades de software:
 Software de jogo
 Memória onboard para perfis de jogo
Cabo e conectores:
 Conector: USB / Wireless
 Plug USB banhado a ouro
 Cabo têxtil trançado
 Comprimento do cabo: 180 cm

CONTEÚDO DA EMBALAGEM






SKILLER SGM3
Conjunto adicional de pés de mouse
Cabo têxtil trançado
Receptor USB Nano
Manual

EMBALAGEM DE REMESSA
 Dimensões (C x L x A):
160 x 65 x 205 mm
 Peso: 310 g

www.sharkoon.com

